ZNAWCZYNI KWARANTANNY (harcerki, poziom II)
Niezwykła sprawność podczas epidemii COVID-19
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Imię i nazwisko: ___________________________________________

II

Nazwa jednostki: __________________________________________
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5.
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7.
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Wymaganie
Wie czym są wirusy, jak można się nimi zarazić, jak działają i jak je
zwalczać.
W okresie epidemii COVID-19 nie zaniedbuje swojej sprawności
fizycznej podczas kwarantanny. Skacze na skakance, wychodzi na
spacer w odosobnione miejsca lub wykonuje inne ćwiczenia, które
pozwalają na utrzymywanie dobrej kondycji fizycznej.
Utrzymuje telefoniczny lub wirtualny kontakt z osobami, z którymi
POLISH SCOUTING ASSOCIATION (INTERNATIONAL) Ltd
nie może się spotkać, np. z babcią i dziadkiem lub starszymi
sąsiadami. Kontroluje, czy nie potrzebują pomocy np. z zakupami.
Stosuje się do zaleceń kwarantanny podczas epidemii COVID-19,
unika fałszywych wiadomości. Wiedzę czerpię z oficjalnych portali.
Nie zaniedbuje szkoły. Realizuje kolejne tematy z podręcznika. W
Londyn, 11 listopada 2018
razie problemów szuka pomocy u np. zastępowej, drużynowej.
Wie, jakich aplikacji można użyć do zdalnej nauki. Wirtualnie
Rozkaz Specjalny
przedstawiła je koleżankom,
kolegom lub nauczycielowi.
w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę,
Zorganizuje razem z zastępem
ciekawą grę internetową. Bierze
11 listopada 1918r.
udział w przynajmniej jednej harcerskiej grze internetowej.
„Jestem Polakiem
- .... nie dlatego
tylko, że mówię po polsku,
że inni mówiący tym samym
Codziennie
pomaga
w przygotowaniu
posiłków.
językiem są mi duchowo bliżsi i bardziej dla mnie zrozumiali (...), ale także dlatego, że obok
Przygotuje
plakatindywidualnego,
na tematznam
historycznej
pandemii,
porównując
do
sfery życia osobistego,
zbiorowe życie narodu
którego jestem
cząstką,
że obok swoich spraw i interesów osobistych znam sprawy narodowe , interesy Polski, dla
obecnej
sytuacji.
z zastępem.
których należy
poświęcić Podzieli
to, czego dla się
osobistych
spraw poświęcać nie wolno.

Podpis
____________ IDZNR

____________ IDZNR
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____________ IDZNR

Jestem Polakiem – to znaczy, że należę do narodu polskiego na całym jego obszarze i przez

czas jego istnienia, zarówno dziś, jak i w wiekach ubiegłych i w przyszłości; to znaczy, że
Uwagicały
/ Notatki:

czuję swą ścisłą łączność z całą Polską. (..) Wszystko co polskie jest moje: niczego się wyrzec
nie mogę. Wolno mi być dumnym z tego, co w Polsce jest wielkie, ale muszę przyjąć i
upokorzenie, które spada na naród za to, co jest marne.

Jestem Polakiem – więc całą rozległą stroną swego ducha żyję życiem Polski, jej uczuciami
___________________________
_______________________
i myślami, jej potrzebami i aspiracjami. Im więcej
nim jestem, tym mniej z jej życia jest mi
obce
i
tem
silniej
chcę,
żeby
to
co
w
mem
przekonaniu
uważam
za najwyższy wyraz życia
Podpisstało
Harcerki
Podpis
Drużynowej
się własnością całego narodu.”

____________________
Data Przyznania

Klucz podpisów: poszczególne punkty mogą podpisywać (elektronicznie)Wyjątek
następujące
osoby:
(I) Instruktorka; (D) drużynowa (w stopniu wyższego
z „Credo
Polaka”
(z pisma
W Kręgu
Rady
od którego harcerka zdobywa); (Z) zastępowa (w stopniu wyższym od którego
harcerka
zdobywa);
(N) nauczycielka/nauczyciel; (R) Rodzic.
sierpień-wrzesień 1947)

Dzień 11 listopada 1918r. jest wielkim świętem w historii narodu Polskiego – jest to Święto
Niepodległości Polski. W rzeczywistości dzień 11 listopada zapoczątkował odbudowę
suwerennego państwa polskiego po 123 latach zaborów: austriackiego, niemieckiego i
rosyjskiego. Dwadzieścia lat niepodległej Polski przerwał we wrześniu 1939 roku niemiecki
najazd i sowiecka agresja na Polskę.
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